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Mikä on tuo mies?

Vierailijoita Vuonislahden
kulttuurikesässä
”Villiminkin pää ja naama kun
lankunsärvi, poskilla virnottavat
orkoset. Istui siinä nilkoillaan kyykkien ja silmät kieroina pääluussa kuin
vanhan kansan sysipirulla. Kahden
kämmenen levyinen rosvosudenselkä
ja tukka keloutunut ja kuloutunut ja
puolet hampaista säpäleinä. Pitkänmatkanjuoksijan kintut ja kyläsepän
käsivarret ja kädet ja jalat kuin köyden
solmut; Impalle tuli mieleen joku
peikko tai peijooni, metsänryöttiläs,
joka nukkuu yöt puissa ja koloissa
ja vetäytyy aamulla esiin kaulaansa
ujutellen ja imee juuria rannut suupielissä. Heittelee ihmisiä kävyillä ja
paskantaa niskaan.”
Heikki Turusen kuvaus kesän
tärkeimmästä vierailijasta, Simpauttajasta. Herranniemen rannan
kesäteatterissa Simpauttaja ilmestyy
uudelleen kylällemme. Kielenkannat
ovat kirvonneet ja monen monituiset
tarinat kylän tapahtumista vuosikymmenten takaa ovat jälleen heränneet

eloon. Simpauttaja ei vieläkään jätä
kyläläisiä kylmäksi. Turus-Heikki
väittää joutuneensa lähtemään venepakolaiseksi Juukaan Simpauttajan ilmestymisen jälkeen. Uskaltaa
kuulemma tulla ainakin ensi-iltaan
ja Ihhailija Päevänä käymään Pielisen
tällä puolen.
Kesäkauden ensimmäinen vierailija
saapuu jo paljon ennen heinäkuisia
teatteriesityksiä. Toukokuun puolivälin sunnuntaina avataan Kylätoimintakeskus Kukossa taidemaalari
Tiina Nevalaisen kesänäyttely. Riihimäkeläisen taiteilijan sukujuuret
ovat vahvasti Pielisen Karjalassa ja
hän viettänyt paljon lomiaan sukuloiden Vuonislahdessa ja lähikylillä.
Vetten äärellä-näyttelyyn voi tutustua
Kukossa heinäkuun loppuun saakka.
Alkukesästä vieraiksemme saapuvat
pelimannit luomaan leppoisaa kesämeininkiä. He esiintyvät Tyynelän
torpan perinteisessä pihapiirissä

lauantaina 11.6. järjestettävällä Taimikirppiksellä, jossa nuotiokahvien
ja muurinpohjalettujen lomassa
perennat ja kesäkukat vaihtavat omistajaa. Illalla kylän lavakausi avataan
Pelimanni-iltamilla ja sunnuntaina
kesä- ja talvikyläläisten yhteinen
kohtaamispaikka, Kesätori, avataan
puskasoiton säestyksellä. Vuonislahden lavalla tansseja järjestetään tänä
kesänä viidet ja ensimmäiset ovat
tietenkin juhannuksena. Kesän tansseista vastaavat Ukkolan kyläyhdistys
ja Lieksan karaokeklubi.
Vuonislahden Taiteilijatalo ry:n
toiminta senkun vain vilkastuu kesää kohti. Yhdistys on tuottajana
kesäteatterissa, yhteistyökumppanina organisoimassa Pielinen Soi
kamarimusiikkifestivaalien Paaterin
konsertteja ja tietenkin aloittamassa
taitelijaresidenssi Hupelin toimintaa.
Pielinen soi festivaali tuo vieraaksemme huilisteja, kanneltajia, lausuntataiteilijoita, sellistejä. Musiikki

vaihtelee laidasta laitaan Bachista
pelimannimusiikkiin.
Hupeli alkaa olla valmis ottamaan
vastaan ensimmäiset asukkaansa.
Maaliskuun lopun vihkijäisten jälkeen
on vielä kiihkeään tahtiin viimeistelty
niin sähkötöitä kuin kalusteitakin
ja nyt on käyttöönottolupa saatu.
Ensimmäiset kuvataiteilijat asettuivat taloksi toukokuun alussa. Mutta
voisitkohan sinä olla kesäasukkaana
taitelijaresidenssissä?
Kesän ajan kulttuurimatkailijoilla
on mahdollisuus vuokrata Hupelin
asuntoja viikon ajaksi. Perustele netissä olevaan hakemukseen, miksi juuri
sinä olisit Hupeliin hulvattomasti
sopiva kulttuurimatkailija ja saatat
päästä nauttimaan suvesta upealla
veden ympäröimällä harjanteella
olevassa hirsitalossa. Olisit ainutlaatuisella aitiopaikalla oleva vierailija
Vuonislahden kulttuurikesässä.
Anu Penttinen
kyläpäällikkö

Vuonislahdelta kannanotto
Pielisen rantaosayleiskaavaan

Vuonis Soikoon - pelimannit
käynnistävät kesän
Pelimannitapahtuma Vuonis
Soikoon kokoaa kansaa viikonloppuna 11. ja 12. kesäkuuta.
Tapahtuma alkaa Birgit ja Erkki
Kettusen kotitilalla Tyynelän Torpalla, missä on lauantaina klo 1215 taimikirppis ja vapaamuotoista
puskasoittoa.
Illalla pelimannit esiintyvät
Vuonislahden tanssilavalla iltamissa, joissa ei puutu menoa ja
meininkiä. Tanssitupa käynnistyy
jo iltakuudelta ja varsinaiset iltamat
pääsevät vauhtiin seitsemältä.
Nuorimmat soittajat ovat koululaisia ja muutamat senioripeli-

Kesätorilla on taas tarjolla
monenlaisia herkkuja.

mannit ovat olleet eläkkeellä jo
jokusen vuosikymmenen!
Pelimannisoitannon lisäksi
illan ohjelmassa on myös Vuolaset-kuoron esiintyminen ja
poikkeaapa paikalla muutamia
Simpauttaja-näytelmän hahmojakin antamassa vähän esimakua
siitä, mitä heinäkuussa tuleman
pitää. Iltamien lopuksi on pirteät
pelimannitanssit.

Kesätorikausi alkaa
Sunnuntaina pidetään tanssilavan edustalla perinteiset kesätorin
avajaiset klo 12-14.
Maittavien herkkujen ja käsitöiden myynnin lisäksi järjestetään
”kaiken kansan kirpputori”, jonne
niin kyläläiset kuin vieraatkin ovat
tervetulleita kaupittelemaan omia
tavaroitaan ja tekemään löytöjä
naapuripöydiltä. Pelimannit vauhdittavat kaupantekoa ja sateen
sattuessa siirrytään suojaan lavalle.
Siis eikun nurkat tyhjiksi ja tavarat
kiertoon – tehdään yhdessä oikea
suurkirppis!

Kannanottona Pielisen eteläisiä osin koskevaan osayleiskaavaehdotukseen Vuonislahden
kyläseura pitää rantayleiskaavan perusteita pääpiirteittäin
oikeina ja perusteltuina.

maanomistus antavat tähän osaltaan lisäperusteita.
Näiltä osin maanomistajien
vaatimukset Kotavaaran alueella
ja Ala-Kelvällä olisi syytä ottaa
uuteen tarkasteluun.

Kyläseura näkee kuitenkin,
ettei kaavaehdotus ota riittävästi
huomioon rakentamisen mitoituksessa kylän toiminnallisen
rajauksen (n. 5 km) sisään jäävän
alueen loma- ja ympärivuotisen
rakentamisen mahdollisuutta,
joka olisi maakuntakaavan lomaasutusta ja matkailua sekä palvelukylien kehittämistä koskevien
periaatteiden mukaista. Valmis
paikallistieverkko ja oleva asutus/

Raapionsaari
Raapionsaari on kaavassa merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Merkintä ei
kuitenkaan vastaa saaren luontoa
eikä sen nykyistä käyttöä. Sillä ei
rantametsien käsittelyä koskevien
ohjeiden ja kallioisuuden takia
ole myöskään metsätaloudellista
perustetta.
Saarta on jo vuosia käytetty

ympärivuotiseen retkeilyyn ja
ulkoiluun.
Vuonislahden osakaskunnan yhteiseksi alueeksi merkityllä saarella
sijaitsee osakaskunnan ja Osuuskunta Vuoniksen kotarakennus.
Kota toimii talvella latupisteenä
ja kesällä retkitukikohtana. Tällaisia retkikohteita Vuonislahden
puoleisella Pielisellä ei ole muita.
Vuonislahden kyläseura vaatii,
että saaren merkinnäksi muutetaan: Retkeily- ja ulkoilualue (VR).
Alueelle saa sijoittaa retkeily- ja
ulkoilualueen käyttöä palvelevia
rakenteita.
Tämä yleiskaavaehdotus ei koske varsinaista Vuonislahden kylän
keskustaa vaan sinne laaditaan
kaava erikseen.

Vuonislahden kyläkaava (osayleiskaava)
Vuonislahti on ollut yksi valtakunnallisista pilottikylistä, joiden
kanssa maaseutupolitiikan yhteistyöryhmä (YTR) ja Ympäristöministeriö ovat valmistelleet erityistä
kyläkaavamallia Suomeen.
Vuonislahden kyläkaava pääsee
nyt vauhtiin, kun Lieksan kaupun-

gin kanssa on sovittu hankkeen
etenemisestä osallistumis- ja
arviosuunnitelmasta varsinaiseen
suunnitteluun. Kaavaluonnoksen
on suunniteltu valmistuvan syyskuussa, jolloin asukkaat, maanomistajat ja muut osalliset voivat
ottaa siihen kantaa.

Kyläkaavan on suunniteltu
helpottavan rakentamista kylälle
ja tukevan näin osaltaan kylän
toiminnallista kehittämistä. Kyläkaava soveltuu kyläalueelle, jossa
palveluiden ja asuinrakentamisen
osalta on tarvetta suunnitella
maankäyttöä kokonaisvaltaisesti.
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